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Natječaj u području prevencije, tretmana i lijčenja ovisnika za 2015. godinu 
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Često postavljana pitanja 

P: Ako nam je partner Zavod za javno zdravstvo-Služba za prevenciju i izvanbolničko 

liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje, Centar za socijalnu skrb ili jedinica lokalne 

samouprave, da li i za njih moramo dostavljati Izvatke kojima se dokazuje njihova pravna 

osobnost?  

O: Za navedene ustanove poželjno je ali nije potrebno dostavljati Izvatke kojima se 

dokazuje njihova pravna osobnost. 

P: Upisuju li se na obrascu A10 svi izvoditelji koji će biti uključeni u provedbu projekta, ili 

samo oni koji s udrugom imaju ili će imati sklopljen ugovor o radu na određeno ili 

neodređeno vrijeme i/ili ugovor o djelu/autorski ugovor ?  

O: Ako mislite na volontere koji će povremeno biti uključeni odgovor je ne.  Upisuju se oni 

koji s udrugom imaju ili će imati sklopljen ugovor o radu na određeno ili neodređeno 

vrijeme i/ili ugovor o djelu/autorski ugovor. 

P: Dobili smo i nekoliko upita zainteresiranih prijavitelja na natječaj za prevenciju 

ovisnosti. Riječ je o udrugama koje trenutačno provode projekte odobrene na 

prošlogodišnjem natječaju pa ih zanima ulaze li time u kategoriju prijavitelja koji nisu 

ispunili ugovorne obveze ili se mogu prijaviti.  

O: Mogu se prijaviti, provedba je još u tijeku. 

P:  S obzirom na to da se u opisnom obrascu (str. 3, II. dio, " Upišite oznaku  prioritetnog 

podpodručja (npr. PI.A1.)) traži podatak o oznakama podpodručja, a ista nisu po tom 

modelu označena u Uputama, kakvu uputu trebamo dati potencijalnim prijaviteljima, tj. 

što trebaju upisati u tom dijelu obrasca? 

O: Umjesto oznake molimo upišite puni naziv podpodručja kako je naveden u Uputama.  

P: Može li  prijavitelj na natječaj može biti jedan, ili više sportskih klubova? 



O: Prijavitelj može biti ili jedna udruga ili jedna zdravstvena organizacija (samo u ZO-4). 

Sportske udruge mogu biti prihvatljivi prijavitelji na ovaj natječaj samo ako zadovoljavaju 

sve opće uvjete. Dakle, ako je sportski klub registriran kao udruga, može biti prihvatljiv 

prijavitelj na ovaj Natječaj, pod uvjetom da ispunjava sve opće uvjete Natječaja. Nije 

moguća prijava više sportskih klubova kao jedinstvenog prijavitelja. 

P: Je li članak Statuta koji govori o aktivnostima u području prevencije, ispunjava jedan od 

uvjeta natječajne dokumentacije?  

O: Iz Statuta organizacije prijavitelja mora biti razvidno djelovanje u jednom od 

prioritetnih područja aktivnosti raspisanih Natječajem. Dakle, ako je u statutu 

prijavitelja jasno navedeno djelovanje udruge u području prevencije ovisnosti, udruga 

ima pravo prijave na ovaj Natječaj.  

P: Može li prijavitelj na natječaj biti Školski sportski klub? 

O: U skladu s Pravilnikom o načinu osnivanja, zadaćama djelokrugu i načinu rada školskih 

sportskih društava, školska sportska društva nemaju pravnu osobnost te ni na koji način 

nisu obuhvaćena ovim Natječajem. Dakle, školski sportski klub ne može biti prijavitelj 

na ovaj Natječaj. 

P: Može li prijavitelj na natječaj biti  gradska/županijska zajednica iz područja sporta i 

rekreacije? 

O: Prijavitelj može biti ili jedna udruga ili jedna zdravstvena organizacija (samo u ZO-4). 

Dakle, ako "gradska/županijska zajednica iz područja sporta i rekreacije" ima jedan od 

navedena dva pravna oblika, može biti prijavitelj na ovaj Natječaj. 

P: Može li udruga koja postoji i koja je registrirana već nekoliko godina, ali kojoj bi tek od 

ove godine u statutu bilo razvidno da djeluje u jednom od prioritetnih područja aktivnosti 

raspisanih natječaja biti partner na projektu? Naime, udruga koju bismo uključili kao 

partnersku svojim aktivnostima je usmjerena na zaštitu zdravlja mladih i potiče borbu 

protiv svih oblika ovisnosti, ali je tek ove godine planirala nadopuniti svoj statut konkretno 

s tim navedenim ciljevima i djelatnostima. U tom slučaju, bi li udruga bila prihvatljiv 

partner u ovom natječaju?  

O: U skladu s Uputama za prijavitelje na Natječaj za prijavu projekata udruga i 

zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru 

raspoloživih sredstava iz dijela prihoda igara na sreću u području prevencije, tretmana i 

liječenja ovisnika za 2015. godinu, prihvatljivi partneri zdravstvenih organizacija moraju 

zadovoljiti, između ostalih i, sljedeće uvjete: 

- upisani u Registar udruga i djeluju na području RH najmanje jednu godinu od dana objave 

ovog Natječaja (dokazuje se izvatkom iz Registra udruga, ne starijim od 3 mjeseca od 

trenutka prijave na natječaj), 

- djeluju u jednom od prioritetnih područja aktivnosti raspisanih natječajem što treba biti 

razvidno u Statutu udruge (što se dokazuje preslikom važećeg ovjerenog Statuta ovjerenog 

od strane nadležnog registracijskog tijela). 



S obzirom na navedeno, ako partnerska udruga u trenutku prijave zadovoljava oba gore 

navedena uvjeta (što se može dokazati iz priložene obavezne dokumentacije), može se 

smatrati prihvatljivim partnerom na ovom projektu. 

P: Zanima nas možemo li mi, Zavod za javno zdravstvo, u okviru projekta kojeg trenutno 

pišemo, tražiti sredstva koja bi se mogla koristiti za osiguranje nagrade na kraju kampanje. 

Planirali smo u projektu organizirati kampanju u kojoj bi sudjelovale škole te bi na kraju 

kampanje nagradili sudionike nekim izletom ili nešto slično. 

O: U skladu s točkom 3.6. Uputa za prijavitelje na Natječaj za prijavu projekata udruga i 

zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru 

raspoloživih sredstava iz dijela prihoda igara na sreću u području prevencije, tretmana i 

liječenja ovisnika za 2015. godinu, Ministarstvo i regionalne zaklade ne mogu davati 

prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, partnera, aktivnosti ili troškova 

navedenih u prijavi, a u svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja.  

Vezano uz prihvatljive i neprihvatljive troškove, upućujemo Vas na točke 2.4.3 i 2.4.4. 

Uputa za prijavitelje. 

P: Nejasno je da li svi obrasci od A1 do A10 trebaju biti u wordu i excelu ili samo obrasci A1 

i A2? 

O: Svi propisani Obrasci (A1-A10) koje ispunjate na računalu, a dostavljate u elektroničkom 

obliku (na CD-u) moraju biti u wordu ili excelu, dok ostala dokumentacija (statut, Izvadak 

iz Registra udruga i sl.) mora biti skenirana u pdf formatu. 

P: Može li prijavitelj na natječaj biti Društvo psihologa? 

O: Sukladno Uputama za prijavitelje, str. 13.,  točka 2.1. Uvjeti prijave za udruge ; Pravo 

prijave na Natječaj nemaju udruge za čije financiranje postoje pozicije u Državnom 

proračunu (npr. Zakon o sportu, Zakon o Studentskom zboru, Zakon o Hrvatskom Crvenom 

križu, Zakon o lovstvu, Zakon o vatrogastvu, Zakon o vjerskim zajednicama itd.) te 

strukovne i vjerske udruge. 

P: Da li sa svakim partnerom moramo potpisivati posebnu Izjavu o partnerstvu ili na 

jednom Obrascu možemo potpisati Izjavu o partnerstvu sa svim partnerima?  

O: Neovisno o broju partnera dostavlja se jedna izjava ovjerena od prijavitelja i svih 

partnera – potpisana i ovjerena službenim pečatom partnerske organizacije i prijavitelja 

projekta koja se odnosi na jedan projekt. 

P: Molimo Vas da na objasnite da li je potrebno da svaki partner dostavi životopis osobe 

koja će s nama surađivati na projektu i izvoditi pojedine projektne aktivnosti? 

O: Za svakog voditelja/voditeljicu projekta partnerske organizacije potrebno je dostaviti 

obrazac životopisa s naznačenim datumom i potpisom. 

P: Na projektu namjeravamo zaposliti stručnu osobu-psihologa, ali natječaj za posao ćemo 

raspisivati kada vidimo rezultate natječaja i kada vidimo da li smo osigurali potrebna 

sredstva i ne znamo kako da onda ispunimo Obrazac 8 Popis osoba za koji se traži 



sufinanciranje plaća i Obrazac 10 Izjava o sudjelovanju u provedbi projekta za 

voditelje/izvoditelje projekta kada još ne znamo ime i prezime osobe koju ćemo zaposliti? 

O: Ukoliko ne znate ime osobe koju namjeravate zaposliti, na navedene obrasce upišite 

'novozaposlena osoba-psiholog', a u opisnom obrascu detaljnije opišite razlog zbog kojeg 

trenutno niste u mogućnosti upisati puno ime i prezime osobe koju ćete u slučaju 

odobrenja projekta zaposliti. 

P: pregledom Uputa za prijavu projekata MZ za područje ovisnosti uočili smo neke 

nejasnoće. U natječajnoj dokumentaciji dva su primjerka obrasca B-obrazac za ocjenu 

prijedloga projekata na stranicama MZ. U jednom se spominje resocijalizacija (markirana 

žutom bojom) u prioritetu ZO-2, uz selektivnu i indikativnu prevenciju, a u drugom ne. 

Zanima nas: 

1. da li to znači da projekti resocijalizacije pripadaju ZO-2 području i da se ne može 

istovremeno prijaviti projekt resocijalizacije i projekt selektivne ili indikativne prevencije? 

2. ako je resocijalizacija dio ovog projekta, kako u naslovu stoji, zašto se ne spominje u 

općim i posebnimi ciljevima projekta? To predstavlja problem u onom dijelu obrasca 

prijave gdje se argumentira povezanost projekta sa ciljevima poziva (17.točka) 

3. U obrascu prijave projekta također se na spominje resocijalizacija u prioritetnim 

područjima (kod ZO-2). 

Da li se i kako može prijaviti projekt resocijalizacije na ovom natječaju? 

O: Natječaj za prijavu projekata udruga i zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj 

za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara 

na sreću u području prevencije, tretmana i liječenja ovisnika za 2015. godinu ne obuhvaća 

projekte resocijalizacije.  
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